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Entrevista com os
alunos dos 3°s anos
A aluna Catarina Zanelato , entrevistou alunos dos 3°s
anos ,na entrevista , eles relataram suas experiências
ao longo do ano na escola.
Catarina Zanelato - 1°A

Victória Fonseca 1°C

Eduardo 1°A

Psicologia para Curiosos

Brian-3°C
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Novembro Azul

Talk 2017

Entrevista com Rafael
Alves

Diferente do setembro amarelo ou
outubro rosa, o novembro azul
incentiva a prevenção do câncer de
próstata.

Alunos de todas as séries tiveram a
oportunidade de participar do
evento que reuniu empresários e
artistas.

Professor
universitário
especializado
em
mobilidade
urbana fala sobre seu livro que tem
como tema principal o Porto de
Santos.

Kimberlly e Larissa - 1°B

Victória,Giovana e Gabriel

Editores
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SEÇÃO 1 – Novembro

Novembro.

Dia 20. Data

comemorativa e histórica,
data para lembrar da nossa
construção como nação. A
consciência não deve ser só
do protagonista da data e,
sim, de todos.
A construção da nação
brasileira é muito bem
estudada
por
diversos
historiadores, o negro tem
um papel fundamental nessa
história, suas criações e
costumes fazem parte até
hoje do nosso cotidiano.

A história dos negros vindos
da África para o Brasil é
contada apenas de uma
perspectiva
simples
e
algumas
vezes
mal
intencionada. Esse tipo de
viés mostra o negro como
indivíduo selvagem, com
costumes
irrelevantes
e
história desimportante.
Dependendo
do
conhecimento popular, é raro
ter-se o conhecimento dos
nomes dos reinos africanos,
suas
batalhas,
vitórias,
derrotas, seus reis, rainhas,
nobreza e etc.

Victória Fonseca 1°C

Dia da consciência negra

Representantes do movimento negro
A falta de divulgação midiática
para mostrar outras perspectivas
da história tem total importância
para a construção de jovens
negros
principalmente
os
desprivilegiados.

A educação, base de uma nação,
tem o dever de divulgar todas as
perspectivas da história e,
quando essa história ainda é
atual, a obrigação é maior.

Rodrigo Passos, 2°B
SEÇÃO 2 – Novembro Azul

Novembro Azul e sua
Importância
O novembro azul é
uma campanha de
conscientização do
combate contra o câncer de
próstata. A próstata é uma
glândula
no
aparelho
reprodutor masculino com a
função principal de produzir
uma secreção para a nutrição
dos espermatozoides. O câncer
de próstata ocorre com a
multiplicação de células desse
órgão de forma desordenada.
Infelizmente, um a cada seis
homens é alvo dessa doença e
a cada 40 minutos um homem
vai a óbito por conta dela.

Kimberlly , Larissa (1B)
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A
campanha
começou
na
Austrália em 1999,
quando um grupo de amigos
em um bar tiveram a ideia de
deixar o bigode crescer durante
todo o mês de novembro para
representar a importância da
conscientização da saúde
masculina e também, para
quebrar o preconceito que
muitos homens têm em relação
a exames de toque. Foi
extremamente um sucesso, em
escala mundial.
Por que você também não
espalha o azul para apoiar os
homens a sua volta?

Editorial
No dia 11 de setembro, alunos dos primeiros anos de nossa
escola – Dhessy (1°A), Daniel Reis (1°B) e Sarah (1°C) –
acompanhados dos professores Abmael e Andrea, participaram
de uma formação sobre o projeto Escola em Pauta, na Casa do
Saber, que consiste na produção de um jornal escolar, o qual os
alunos são os próprios editores. O primeiro feito dos alunos foi a
escolha de logo e título por meio de votação entre as três séries.
Agradecimentos aos ajudantes e participantes: Luíza de Oliveira
(ex aluna, estudante de jornalismo), Giovanna Milito, Catarina
Zanelato, Esther Perez, Isadora Ribeiro (1°A), Larissa de Jesus,
Kimberlly Oelsner (1°B), Victoria Fonseca (fotógrafa oficial), Lucca
Freitas (1°C), Lucas Garcia (2°A), Rodrigo Passos (2°B), Weslley
Fernando, Verônica Torres, Victoria Lemos (Laranjinhas, 2°B),
Gabriel Dias, Tawanny Barcelos, Noalla Luanny (2°C), Beatriz
Araujo (3°A), Laura Cristo (3°B), Dyamê Gomes (3°C), Cibele
Branquinho (Professora).

Daniel (1B); Dhessy 1(A); Sarah(1C)

Larissa e Kimberlly , 1°B
Esse Projeto é uma Iniciativa da Parceiros da Educação. Conheça mais sobre o Programa em nossas redes sociais:

@parceirosdaeducacao

associacaoparceirosdaeducacao

SEÇÃO 3 – AÇÕES COM APOIO DA ONG PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Talk 2017
ocorreu no dia 21 de outubro e
teve início às 10:20 no Centro
Universitário Ítalo Brasileiro em
São Paulo. Teve a ilustre
presença de Fernando Scherer
(nadador campeão mundial e
olímpico) e Toni Garrido que
além de cantor e compositor é
ator.
O Evento além de contar com a
presença de Xuxa (Fernando
Scherer)

Educação aconteceu nos dias
25 e 26 de Agosto de 2017, na
Faculdade de Economia e
Administração da USP (FEAUSP).
A conferência surgiu através de
uma ideia transformada em
manifesto no intuito de reunir
jovens para discutir a educação
de uma forma democrática e
com a presença da diversidade
em seu debate.

Victória,Giovana,Gabriel

Evento Talk 2017

O tema escolhido desta
conferência foi a Base Nacional
Comum Curricular e contou
com discussões e painéis de
formação com especialistas e
influenciadores.

Gabriel Dias 2°C

Mapa Educação

Gabriel Dias (2C)

2017, o evento que

A segunda Conferência Mapa

e Toni Garrido, teve como
palestrantes
Chico
Aoki,
fundadora da Blue Tree Hotels;
Robinson Shiba,dono do China
in box; Manuella Curti,
presidente da filtros Europa;
Entre outros.

Eduardo 1°A

Talk

Conferência Mapa Educação

Crônica: Transformações e lembranças
Muitos

entraram

por

acaso, muitos desistiram.
Mas quem permaneceu
pode afirmar que, apesar de
todas as brigas e lágrimas,
as reconciliações e os
sorrisos prevaleceram.

Dizem que somos produto
da média das cinco pessoas
com
quem
mais
convivemos, então imagine
o quão influenciados somos
ao
estar
com
tantas
pessoas por tanto tempo.

Ao conviver, percebemos
que somos mais parecidos
do imaginamos, quer nas
indecisões
quer
nas
decisões. Aprendemos a
lidar com as diferenças e a
respeitar cada um,dentro de
suas
limitações,
independentemente

de nossa vontade. Assim,
crescemos juntos.No Ablas,
criamos histórias e laços
que ficarão para sempre em
nossos corações.

Bea Araújo e Julia

SEÇÃO 4 –Parceiros da Educação

Visita dos Parceiros da Educação
laranjinhas

e

direção
receberam
o
empresário
Ricardo
Constantino e Parceiros da
Educação nas dependências
da escola. Os visitantes foram
recebidos na sala de leitura
para apresentar o PEI e o
cotidiano
do
Ablas,
enfatizando clubes e eletivas.
Acolhedores os levaram para
conhecer
o
bloco
administrativo.

Os clubes de Dança e Música
se apresentaram.
Agradecemos às parcerias e a
Ricardo Constantino pelas
oportunidades oferecidas a
Escola.

Santos Onibus

28/9,

Weslley 2b, Veronica
Victoria 2A, Gabriel 2C.

Parceiros da Educação

Prof° Andreia

Em
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2B,

Provas Bimestrais:
06/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
Link completo da reportagem do
Mapa Educação:
www.raspandonamedia.wordpre
ss.com

.
.
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SEÇÃO 1 – Especial Formandos 2017

P: Estão preparados para o
ENEM?
Letícia Jesus: Estou me
esforçando mais na escola e
confiando nela para estudar
mais do que estou estudando
sozinha.
P: E os planos para a
formatura?
Julia Tourrucco: Já está tudo
pronto, a ficha ainda não caiu
que este é o último ano aqui.
P: Como o Ablas ajudou na sua
formação acadêmica?
Eduarda: O Ablas está à frente
de muitas escolas e me ajudou
muito.

P:
Quais
as
maiores
dificuldades que enfrentou na
escola? Lídia: Acho que a
convivência com os outros e
também aprender a lidar com o
cansaço. P: Você daria um
conselho para os próximos
formandos? Victoria: Estudem
desde o começo do ano e não
percam foco. No fim vão
precisar muito para o ENEM.
P:
Quais
foram
as
características pessoais que
você adquiriu nesses três anos?
Mariana:Me
tornei
mais
paciente, menos grossa e até
fiquei mais emotiva.

Victória Fonseca 1°C

Formandos 2017

Entrevistados
P: Por último, defina o Ablas
em poucas palavras. João
Pedro: Tem uma frase de
Fernando Pessoa que se
encaixa bem “Valeu a pena?

Tudo vale a pena. Se a alma
não é pequena. Quem quer
passar além do Bojador.Tem
que passar além da dor”.

Catarina Zanelato, 1°A
SEÇÃO 2 - Porto de Santos

Daniel: Qual é a importância
do porto para a cidade de
Santos?
É crucial não só para a cidade
de Santos quanto para região
metropolitana da baixada
santista. Ele é um instrumento
de contribuição para a
economia do país.
Daniel: Em quais aspectos o
porto de Santos pode
melhorar?
Diversos. O porto de Santos
hoje ele não tem integração
com a cidade isso é um
empecilho
para
o
desenvolvimento da região.

O porto cresce como se fosse
um corpo estranho dentro da
própria cidade e isso acaba
interferindo no crescimento
de ambos.
Daniel: As cargas que chegam
ao porto são direcionadas
com eficiência aos seus
destinos?
Não, ele não consegue operar
com eficiência as mercadorias
que entram e sai daqui por
questões de infraestrutura.

Daniel: Quais são os serviços
envolvidos na chegada dos
navios ao porto?

EXPEDIENTE Daniel Reis, Dhessy e Sarah Lima
COLABORADORES Rafael Alves
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"A Praia do Góes tinha uma trilha que ligava a comunidade à
comunidade Santa Cruz dos Navegantes, também conhecida
como Pouca Farinha aqui no Guarujá, e essa trilha foi totalmente
destruída porque houve o aumento das ondas."
São diversos. Entre eles o
Prático que orienta que guia o
navio até a barra. E o
importador e exportador que
registram os dados da carga
que estão chegando ao Brasil.
Daniel: Como
dragagem?

funciona

"Se o navio for maior, é
preciso
de
mais
profundidade", diz Rafael.
Quais são os locais afetados
por esse serviço?

a

A dragagem é um serviço
crucial
para
um
bom
andamento do porto, é
responsável pela escavação
do solo no mar, para que haja
a possibilidade da passagem
dos navios e sua chegada ao
porto.

Todas
as
comunidades
costeiras
sofreram,em
especial a Praia do Goés
devido ao aumento da força
das ondas.

Victória Fonseca 1°C

Entrevista com
Rafael Alves

Entrevista
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